
تبداأ حياة الطفل عمليا بعد ال�سهر ال�ساد�س حيث 
اليه  الو�سول  ويحاول  حوله  يدور  ما  يحاكي 
باأي �سكل من اال�سكال �سواء كان حبوا او زحفا 
او باال�سارة اليها بان تاأتيه ليكرب وتزداد معها 
ت�رصفات االباء واالمهات التي توؤدي اىل ظاهرة 
او م�سكلة اخلجل لدى االطفال التي ترافقهم حتى 
الكرب والكهولة وال تفارقهم اال بعد ان يفارق هذا 
احلياة  خملوقاته  على  اهلل  ف�سله  الذي  الكائن 
الدنيا , حيث اجمعوا املخت�سني يف طروحاتهم 
تقييده  او  تكبيله  وعدم  الطفل  ت�سجيع  ان  على 
باملمنوع او التعليق واالنتقاد او ال�رصاخ عليه 
يختاره  ما  مل�س  عن  ميتنع  ان  اجل  من  ونهره 
خانة  يف  ي�سب  ال�سوق  من  ب�رصائه  يرغب  او 
ميكن ان توؤدي اإىل ا�سابة الطفل باخطر وافدح 
امل�ساكل م�ستقبال توؤثر عليه م�ستقبال بعدم جعله 

ميتلك �سخ�سية لها ا�ستقالليتها يف احلياة.
لكل  ان  اطفال  الأربع  اب  خ�سري  عادل  يقول   
خا�سة  اهمية  الطفل  عمر  مراحل  من  مرحلة 
باالفالم  تعلقه  ويبداأ  جديداً  �سيئا  فيها  يتعلم 
الثالثة  ال�سنة  دخوله  املتحركة)كارتون(منذ 
ي�سيطر  املتحركة  االفالم  وحب  اخليال  فيبداأ 
حركاتهم  يف  الكارتون  ابطال  ويقلد  عليه 

يتعلق  الذين  االبطال  مثل  ويت�رصف  واقوالهم 
بهم يف جميع ت�رصفاته بدءا بال�سحك والعاطفة 
ويحاول  البهلوانية,  واحلركات  واللغة  والذكاء 
يحبها  التي  ال�سخ�سيات  ي�سابه  ما  ي�سنع  ان 
بع�س  ويخربها  ويطعمها  الثياب  ويلب�سها 
الق�س�س اأو يعاقبها ثم ي�سعى جاهدا الإر�سائها.
خملوق  الطفل  اأن  "موظف"  جواد  كاظم  ويوؤكد 
ي�سبه العجينة ميكن ان ن�سكل منها ما نريد فهو 
ممّثل رائع ومتلقي كبري وخمزن للمعلومات التي 
وقدميا  ال�سنني  ع�رصات  بعد  متحى  ان  ميكن  ال 
احلجر  على  النق�س  مثل  ال�سغر  يف  التعليم  قيل 
املواهب  هذه  اطفالنا  لدى  ننمي  ان  وميكن 
فمثال عندما ن�سرتي او نختار له لعبة ت�ستخدم 
نكون  م�سد�سًا  له  فنقّدم  القتل  او  العنف  يف 
و�سيلة  العنف  اختيار  على  �سجعه  من  اأول  هنا 
للح�سول على اأي �سيء يريده اما اذا ما اخرتنا 
مثل  طبية  اأدوات  او  الكومبيوتر  او  احلا�سبة  له 
ال�سماعة او دهاز قيا�س �سغط الدم فاننا نغر�س 
االخرين  وم�ساعدة  واملعرفة  العلم  حب  فيه 
وبدال من ان ن�سنع يف احلالة االوىل جمرما او 
منحرفا او حتى قاتال حمتمال نكون قد ا�سهمنا 
بو�سع ان�سان على طريق انقاذ نف�سه اوال وانقاذ 

املجتمع من �سخ�س ميكن ان يكون موؤذيا لنف�سه 
ينقذ  قد  فعاال  عن�رصا  ا�سبح  ولكنه  وجريانه 
حياة االخرين ويخفف من االمهم, فيكون طبيبا 
�سيارة  �سائق  اأو  ف�ساء  رائد  او  مهند�سا  او  اأو 
جامعي,  ا�ستاذ  او  مدر�سة  يف  معلم  اأو  �سباق 
يف  يجتمعون  عندما  ال�سغار  اطفالنا  ان  فنجد 
بيت احدهم او وعندما يكون الطفل مع اأ�سدقائه 
مكان  يف  العمر  يف  مياثلونه  الذين  ال�سغار 
رئي�س  اأنت  االأدوار  يوّزع  ان  اىل  يلجاأ  فانه  ما 
الطفل  واأنت  االأب  اأنا  ال�رصطي  واأنا  الع�سابة 
فاإذا  االول,  ال�سف  تالميذ  احد  وانت  املعلم  انا 
كان طفلكما ميثل اأي من هذه االدوار كاأن يكون 
طبيبا اأو �رصطيا فال ت�سخرا منه بل اعطياه فكرة 
عن ال�سخ�سيات التي يحاول تقليدها وم�ساركته 
يف لعبته, ففي هذا العمر يحاول الطفل دائمًا اأن 
يحجز الدور اجليد لنف�سه عندما ال تعود االألعاب 
قد  انه  اذ  خميلته,  لتغذية  كافية  الق�س�س  وال 
يلجاأ اىل ان يخرتع رفيقًا يتكّلم معه بكرثة وهذا 
الذي  للطفل  ال�رصير  الوجه  يكون  اأن  اإّما  الرفيق 
االأهل  عالقة  يك�رّص  والذي  املعا�سي  بكل  يقوم 
اأن دور االأم يف اطالق طاقات  مع خيال الطفل 
خميلة الطفل وامناء هذه املخيلة مهّم وح�سا�س 
جداً الأنه قد يوؤثر �سلبيًا اأو ايجابيًا على ان�سياب 
ي�سنعها  التي  وال�سخ�سيات  االأجواء  مع  الطفل 
يف خياله وعلى االم واالب ان يتجنبا ال�سخرية 
ما  اذا  خا�سة  اخل�سب  اخليال  ذو  طفلهما  من 
يقع  اأين  مثل"  كتكرر  ب�سكل  اال�سئلة  بطرح  بداأ 
ي�ستطيع  هل  او  �سوبرمان  ي�سكنه  الذي  الكوكب 
اخلطاأ  "فمن  الف�ساء  اىل  منزلنا  يحمل  ان  كيك 
اإىل ر�سده وواقع احلياة باأن تنفي  الطفل  اإعادة 
وجود هذا الكوكب اال يف خيال الطفل ومثل هذا 
الرد يقطع انطالقة طفلك يف حلظة واحدة ويهدم 
ما بناه خياله يف �ساعات ورمبا اأيام وهذا يذيق 
ويدفعه  بنف�سه  ثقته  ويقلل  اخليبة  مرارة  الطفل 
ينمو  كما  ومنى  ولد  الذي  خياله  تعطيل  اإىل 
وهنا  عمالقة,  �سجرة  لي�سبح  ال�سغري  النبات 
طفلهما  ذكر  فر�سة  ينتهزا  ان  لالأبوين  ميكن 
للكواكب فيحدثانه عن  وجود كواكب كثرية يف 
ال�سماء واإذا بلغ من العمر ما ميكنه من ا�ستيعاب 
له  ي�رصح  ان  فيجب  العلمية  احلقائق  بع�س 
العلمية  واملعلومات  احلقائق  بع�س  الوالدين 
عن دوران الكواكب ودوران االر�س حول نف�سها 

وحول ال�سم�س وغري ذلك .
"اخت�سا�س  �سامي  وائل  الدكتور  وي�سيف 
مراحل  اهم  من  الطفولة  مرحلة  ان  اطفال" 
بناء �سخ�سية االإن�سان التي تعد مبثابة اللبنات 
االوىل لبناء هذه ال�سخ�سية وهنا اإذا ما �سادف 
الطفل اأي خلل يف طبيعة حياته وكيفية تربيته 
نتائج  اإىل  يوؤدي  �سوف  فاإنه  ال�سحيح  بال�سكل 
تنعك�س �سلبا على الطفل يف امل�ستقبل اأي عندما 
وهذه  رجال  او  العمر  مقتبل  يف  فتى  ي�سبح 
املجتمع,  مثالب  احدى  تكون  �سوف  بدورها 
يف  الطفل  منها  يعاين  التي  اخلجل  وم�سكلة 
املدر�سة  اىل  الدخول  قبل  االوىل  عمره  �سنوات 
على  والعمل  تداركها  الوالدين  على  يجب 

والت�سجيع  والو�سائل  الطرق  ب�ستى  مواجهتها 
اىل  احدهما  مع  او  معهما  الطفل  وا�سطحاب 
االماكن العامة واالأ�سواق ,فان الطفل اذا ما ن�ساأ 
منطويا على نف�سه خجوال �سوف يعتمد اعتمادا 
يكون  لن  فهو  بهما  ويلت�سق  والديه  على  كليا 
بقدوره ان يختار �سديقا جديدا وال يعرف كيف 
بداية  عند  بو�سوح  ذلك  ويظهر  احلياة  يواجه 
احتكاكه بالعامل اخلارجي اذا ما دخل املدر�سة 
التي �سوف يجد نف�سه فيها غريبا ال يعرف احدا.

وانفعالية  عاطفية  حالة  لديه  اخلجول  فالطفل 
معقدة اقل ما تنطوي عليه هو �سعوره باخلوف 
اتخاذ  او  امر  باي  القيام  يف  والرتدد  والقلق 
و�سفه  ميكن  احلالة  هذه  يف  ف�سلوكه  قرار  اأي 
باجلمود واخلمول  ومنو حمدود يف احل�سول على 
التجربة التي توفر له اخلربة من اجل ان يكيف 
اقرانه يف  االآخرين من  للعب مع االطفال  نف�سه 

املدر�سة او من ابناء اجلريان .
ان هناك ا�سبابا كثرية للخجل عند الب�رص رجاال 
ون�ساء يتكون لديهم منذ مرحلة الطفولة نتيجة 
جلهل  نتيجة  املق�سودة  غري  االباء  لت�رصفات 
قد يكون  اخرى  الأ�سباب  او رمبا  او عدم معرفة 
االخرين  من  االنتقام  وحماولة  الوراثة  لعامل 

االبناء  على  االباء  �سيطرة  حب  يف  عوامل 
لتحقيق غر�س يف نفو�سهم املري�سة اي�سا التي 
تنعك�س �سلبا على االطفال,ومن االأ�سباب املهمة 
ان اخلجل يكون لدى االأطفال الذين يعانون من 
التي  احلياة  يف  االأ�سا�سية  احلاجات  حرمان 
ماأكل  من  العي�س  بديهات  من  وجودها  يكون 
اوالتعر�س  مالئم  نوم  ومكان  مقبول  او  جيد 
امكانية عالجه,التي  توفر  حلالة مر�سية وعدم 
للطفل  املنا�سب  اجلو  توفري  عن  اهمية  تقل  ال 
لتنميته فكريا وعقليا من األعاب,اما يف املرتبة 
االوىل واالهم يف حماربة اخلجل والق�ساء عليه 
اليوم  خالل  معينة  فرتة  الوالدين  تواجد  فهي 
الرتبوية  العادات  منهما  ليكت�سب  الطفل  مع 
ال�سحيحة, وهنا البد من اال�سارة اىل ان خوف 
اىل  توؤدي  اأطفالهما    حماية  يف  الزائد  الوالدين 
�سفة  عليها  تنمو  خ�سبة  وار�سية  تربة  توفري 
يكربون  �سوف  الذين  اوالدهما  لدى  اخلجل 
يف  �سواء  بهم  يحيط  ما  كل  من  خوف  ولديهم 
اختيار  كيفية  يف  اأم  ال�سارع  يف  ام  املدر�سة 
اخلجل  من  اأطفالنا  نقي  اأن  �سديق  وميكننا 
يف  هادئ  جو  بتوفري  الذات  على  واالنطواء 
وعدم  فيه  والع�سبية  للتوتر  وجود  ال  املنزل 

ت�سعرهم  نف�سيتهم  يف  توؤثر  ملواقف  تعري�سهم 
بالقلق واخلوف وعدم االطمئنان م�ستقبال حتى 
وان ا�سطررنا اىل ا�ست�سارة طبيب خمت�س, فان 
الأوالدهم  يوفروا  باأن  ثقيل  عبء  الوالدين  على 
والعطف  احلب  من  معقوال  قدرا  ال�سغار 
انتقادهم  او  او�سدهم  تعنيفهم  وعدم  واحلنان 
التقليل من  او  اأو التحقري  او تعري�سهم لالإهانة 
او  اأقرانهم  اأو  اأ�سدقائهم  اأمام  �سيما  ال  �ساأنهم 
اأو  ال�سديد واالإهانة  اال�سخا�س الكبار الأن النقد 
التحقري جتعل الطفل ي�سعر اأنه غري مرغوب فيه 
للوالدين  يكون  ان  البد  وهنا  خجله,  من  ويزيد 
بتعويد  اطفالهما  اخلجل  من  حتد  ت�رصفات 
الطفل على احلياة االجتماعية با�ست�سحابه اىل 
واحلدائق  واملتنزهات  العمل  واماكن  اال�سواق 
اىل  دعوتهم  او  االأقارب  بزيارة  او  العامة 
املنزل,وتعليم االطفال اأن يتحدثوا اأمام غريهم 
اأم  كبريا  اإليهم  املتحدث  كان  �سواء  ولني  برفق 
نتيجة  اىل  يو�سل  �سوف  التعويد  وهذا  �سغريا 
االطفال  لدى  اخلجل  ظاهرة  اأ�سعف  هي  مهمة 
ويك�سبهم ثقة ال منتهية باأنف�سهم ال �سيما اذا ما 
رافق هذه املحادثة ت�سجيع وامتداح الطفل من 

دون ان ي�سعروه انهم يعرفون بوجوده.

وك�سفت نور عبا�س ,عن �سعوبة كبرية تواجهها 
كانت  اإذا  خا�سًة  الكلمات,  بع�س  انتقاء  يف 
االأخطاء  تلك  ت�سحيح  حتاول  حيث  بهمزات, 
االإنرتنت,  يف  البحث  خالل  من  �رصيعة,  بطريقة 
فيظهر لها عدٌد من املواقع التي تختلف باإعطاء 
الكلمة ال�سحيحة يف كتابتها, م�سرية اإىل اأنه من 
بع�س  واملراجع يف  الكتب  اإىل  العودة  ال�سعوبة 

الكلمات.
من  الكثري  ترى  اإّنها   , ها�سم  �سجى  وقالت 
االأخطاء اللغوية التي قد تكون فادحة يف مواقع 
التوا�سل )الفي�س بوك وتويرت وان�ستغرام (, وذلك 
تعليق معني, مو�سحة  كتابه  اأو  املحادثة  اأثناء 
اأن تكرار تلك الكلمات وتداولها مع اجلميع جعلت 
مرور  ومع  �سحيحة,  ويعدها  يتقبلها  الكثري 
االأيام يتم اكت�ساف اأّنها خطاأ كبري مل ي�ستطع اأحد 
ال�سحيح  عن  ويبحث  اأحد  به  يهتم  ومل  تفاديه, 
اجتهاد  هو  البع�س  من  يكون  ما  كل  بل  منها, 

فقط الإظهار الكلمة ال�سحيحة.
واأ�سارت مها خالد اإىل اأّن , االأخطاء بداأت تنت�رص 
واإمّنا  االجتماعي,  التوا�سل  مبواقع  فقط  لي�س 
اإىل بع�س االإعالنات التجارية التي  و�سل االأمر 
ما  وهو  ومكررة,  متعددة  اأخطاء  وبها  ُتن�رص 
يجعل الكثري يقع يف حرية بني ال�سواب واخلطاأ, 

حتى اأ�سبح البع�س ال يفّرق بينهما.
االأ�سخا�س  من  كثريا   , اأّن  احمد  هند  واأفادت 
االأحرف,  بع�س  كتابة  طريقة  عن  يت�ساءلون 
الذي  ال�سوؤال  اإّن  حيث  والظاء,  ال�ساد  خ�سو�سًا 
بدون  او  »ب�سخطة  الكثري  قبل  من  دومًا  يتكرر 
من  ال�سوؤال  هذا  ال�ستنكار  يدفعك  مما  �سخطة«؛ 
قبل اأ�سخا�س و�سل تعليمهم اإىل مراحل متقدمة.
يف  البع�س  جهل   , اأّن  خ�سري  وفاء  واعتربت 
عدم البحث عن كلمة بديلة عن التي ال يجيدون 
التي  االأخطاء  تلك  انت�سار  يف  �سبب  كتابتها؛ 
اأّن  مو�سحًة  االإزعاج,  من  كبري  حد  اإىل  و�سلت 
للكلمة  املعاين  من  العديد  بها  العربية  اللغة 

الواحدة, فمن ال�رصوري على ال�سخ�س عند كتابة 
كلمة ي�سك يف �سحتها اأن ال يجازف دون التاأكد 
منها, بل عليه البحث عن اأخرى باملعنى نف�سه, 
يكتبه  ما  كل  ليكون  كتابتها  يف  تختلف  لكن 

وينت�رص عند اجلميع ويوؤخذه غريه �سحيحًا.
البذرة  هو  التعليم   , اأّن  اإىل  علي  با�سمة  ولفتت 
ال�سحيحة  النحوية  الكلمات  تعّلم  يف  االأ�سا�سية 
يف  يخطئون  قد  املعلمني  بع�س  الأّن  وكتابتها؛ 
اخلطاأ  هذا  يحملون  وبالتايل  الكلمات,  بع�س 
اإىل غريهم, حتى �سعر البع�س اأّن اخلطاأ �سحيح 
التعليم  بذره  تكون  اأن  ال�رصوري  فمن  و�سليم, 
اأن  له  البد  املعلم  اأّن  مبينًة  و�سحيحة,  �سليمة 
ال  كلمة  كتابة  يف  �سك  واإن  باللغة  ملمًا  يكون 

يكررها, ويبحث عن �سحتها ليعّلم طالبه طريقة 
كتابتها ال�سحيحة؛ الأّنه ملزم بذلك.

واأرجع الدكتور خالد �سعيد  اأ�ستاذ اللغة العربية 
ل�سببني, منها  االإمالئية  االأخطاء  انت�سار  اأ�سباب 
ما يعود على الكاتب نف�سه, ومنها ما يعود على 
املجتمع, فاأما ما يعود على الكاتب, فيتمثل يف 
اأمور من اأهمها �سعف م�ستواه, و�سحالة ثقافته 
يف  يعملون  ممن  كثرياً  اأّن  جانب  اإىل  اللغوية, 
وهوؤالء  بعرب,  لي�سوا  واالإعالن  الدعاية  جمال 
اخلطاأ يف الكتابة مالزٌم لهم, اإ�سافة اإىل الكتابة 
اأّن كثرياً ممن يرتادون  العامية, كما  باللهجات 
اللغة  عن  بعيدون  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
العربية درا�سة اأو عماًل, مبينًا اأّن املجتمع ال ُيعنى 

بالكتابة ال�سحيحة؛ مبعنى اأّنه ال ي�سريه اإن كان 
اأّن  كما  ال,  اأم  اللغة  قواعد  مع  متوافقًا  املكتوب 
ال  واالإعالنية  ال�سحفية  املوؤ�س�سات  من  كثرياً 
ُتعنى باختيار االأكفاء يف جمال التدقيق اللغوي؛ 
واأ�سلوبية  اإمالئية  اأخطاء  وجود  هذا  عن  فينتج 
يف بع�س ال�سحف واملجالت وغريها من و�سائل 
قيمة  ُتعلي من  املجتمع  ثقافة  اأّن  االإعالم, كما 

اللغات االأخرى على ح�ساب اللغة العربية.
االإمالء  تعلم  اأهمية  ا�ست�سعار  عدم  اإن  وقال 
اخلطاأ,  يف  النا�س  ا�ستمرار  اأ�سباب  من  ال�سحيح 
بع�س  كتابة  يف  االأخطاء  تتوارث  االأجيال  واأّن 
الكلمات دون ت�سويبها, في�سبح اخلطاأ بالتقادم 
�سوابًا عندهم, م�سدداً على �رصورة الرجوع اإىل 

للكتّاب  والقراءة  اللغة,  اأرباب  من  املخت�سني 
وطريقتهم  اأ�سلوبهم  الأّن  املربزين؛  واالأدباء 
على  يداوم  من  كتابة  على  �ستنطبع  الكتابة  يف 
االإمالء,  الكتب املي�رصة يف  القراءة لهم, واقتناء 
التي  املعا�رصة  بالكلمات  ُتعنى  التي  خا�سًة 

ت�سيع على االأل�سنة ويف الكتابات اليومية.
حدود  يف  ينح�رص  ال  االإمالء  تعلم  اّن  واأ�ساف   
ر�سم الكلمة فح�سب, بل يتعداه اإىل غايات اأو�سع 
واختيار  ال�سحيح  الفهم  على  بالقدرة  ترتبط 
دالالت  ذات  تراكيب  يف  وو�سعها  املفردات 
القارئ عن  الكتابة يعوق  الأّن اخلطاأ يف  مفيدة؛ 
اأن  ال�سخ�س  على  يتطلب  كما  ال�سحيح,  الفهم 
يكون يف ذهنه معجم لغوي ي�ستطيع من خالله 
تفكري  دون  و�سال�سة  البديل يف �رصعة  يكتب  اأن 
القراءة  طريق  عن  اإاّل  يتاأتي  ال  وهذا  اإبطاء,  اأو 

واالطالع على اجليد من كتب اللغة واالأدب.
واأو�سح رائد جبار اأن , اأخطاء االإمالء هي ناجت 
التي  الف�سحى  العربية  اللغة  اإتقان  يف  ال�سعف 
عنها,  ي�ستقل  وال  علومها  يف  االإمالء  يندرج 
حتمًا  �سيخطئ  وال�رصف  النحو  يف  يخطئ  فمن 
اأ�سوات  متييز  عدم  يف  يخطئ  ومن  االإمالء,  يف 
والظاء,  ال�ساد  بني  -مثاًل-  �سيخلط  احلروف 
التعليم  ال�سعف هو ناجت �سعف خمرجات  وهذا 
دائرة  يف  اأ�سبحنا  بحيث  واجلامعي؛  العام 
واالإخفاق,  والرتدي  الف�سل  اإنتاج  من  متوالية 
الأّن اجلامعة تخرج معلمًا �سعيفًا للعربية فينقل 
�سعفه لطالب املراحل العامة من التعليم, وهكذا 
االإلكرتوين  امل�سحح  اأّن  مبينًا  الدائرة«,  تدور 
لالإمالء يف احلا�سوب ال ي�ستطيع اأن يعمل بدقة؛ 
واالأحوال  بالقواعد  عارفًا  يكتب  من  يكن  مل  اإن 
االآيل  امل�سحح  دور  فكاأن  لالألفاظ,  املختلفة 
الكلمة  تكون  وقد  االنتباه,  لفت  اأو  التذكري 
على  التغلب  و�سيلة  اأّن  اإىل  م�سرياً  �سحيحة, 
االأخطاء هي التعلم اجليد, وقد ي�ستطيع من يريد 
االإمالء  كتب  بع�س  اإىل  يرجع  اأن  كتابته  تقومي 
املعروفة, وقد ينفعه التاأمل يف الكتب واملقاالت 

ال�سليمة يف ر�سمها ولغتها.

تجاهله يؤدي لنتائج سلبية ... خجل األطفال مشكلة تستحق المعالجة

مشكلة الـ "الضاد , والتاء"  ظلم بحق قواعد اللغة
األخطاء اإلمالئية الشائعة ... 

بغداد ـ متابعة

بغداد_ متابعة

عين الجورنال Thu. 13 Jul. 2017 issue no 382
الخميس 13 تموز 2017 العدد 382

انت�شرت يف الآونة الأخرية 
ظاهرة الأخطاء الإمالئية 

فهي مل تظهر يف الوقت 
احلا�شر وامنا بطبع كانت 

حا�شر وموجود لكن مواقع 
التوا�شل الجتماعي و " 

بو�شتتات " الفي�س بوك 
جعلت هذه احلالة تنت�شر 

الأكرث واكرث , قد تكون 
م�شكلة كبرية وخطرية 

على املجتمع خا�شة وان 
بع�س الأخطاء ت�شدر من 

ا�شخا�س ذات معرفة ودراية 
بالغة العربية وامنا تكمن 

امل�شكلة الأعظم بال�شتمرار 
على هذه الأخطاء واعتقاد 
البع�س باأنهم على �شواب 

, ناهيك عن اللوحات 
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